Zápisnica z Výboru mestskej časti JUH konanej dňa
04.02.2013 v kultúrnom stredisku na Juhu

Prítomní poslanci:
Ing. Peter Gašparovič, MUDr. Stanislav Pastva, JUDr. Milan Kováčik, Patrik Žák, Ján Babič
Neprítomní poslanci:
Branislav Zubričaňák, Eduard Hartmann - ospravedlnený
Prítomní:
Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
Hostia:
Ing. Ján Kováčik – MsP Juh
Bc. Eva Hudecová – útvar majetku mesta
Na úvod Ing. Gašparovič, predseda VMČ Juh, privítal všetkých prítomných a hostí,
oboznámil ich s programom zasadnutia a otvoril zasadnutie výboru.
Program VMČ Juh:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie materiálov predkladaných ÚMM
Odpovede na požiadavky občanov a poslancov z minulého zasadnutia
Nové požiadavky poslancov
Diskusia a záver

K bodu 2. – prerokovanie materiálov predkladaných ÚMM
ÚMM žiada o prerokovanie žiadosti spoločnosti ZINO s.r.o. o zámenu pozemkov nasledovne :
-

pozemok vo vlastníctve Mesta Trenčín, časť C-KN parc. č. 2315/4 o výmere 2442 m2, v k.ú.
Trenčín

za
- pozemok vo vlastníctve ZINO spol. s.r.o., C-KN parc. č. 2266/16 o výmere 2442 m2, v k.ú.
Trenčín
Zámerom ZINO spol. s.r.o. je výstavba viacúčelovej športovej haly. Ide o pozemok – zeleň pri
oddychovej zóne Halalovka.
Zámerom Mesta Trenčín je vysporiadanie pozemku pod komunikáciou vo vlastníctve Mesta Trenčín,
nachádzajúcou sa v lokalite Po Juhom.
Zámena sa bude realizovať s finančným vyrovnaním podľa všeobecnej hodnoty pozemkov, ktorá
bude stanovená znaleckými posudkami.
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií MsÚ v Trenčíne a Útvar hlavného
architekta Mesta Trenčín dňa 27.3.2012 odporučil zámenu pozemkov s podmienkou schválenia
novej územnoplánovacej dokumentácie. Územný plán bol schválený MsZ dňa 12.12.2012.
Dňa 6.10.2010 bola zámena pozemkov prerokovaná a odporučená VMČ Juh za nasledovných
podmienok :
- zámer musí byť v súlade s platným územným plánom
- po zámene pozemkov musí byť dodržaný zámer – t.j. výstavba viacúčelovej športovej haly.

VMČ Juh túto žiadosť 4 hlasmi poslancov odporúča. 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu 3. – odpovede na požiadavky poslancov a občanov z minulého
zasadnutia VMČ
p. Bezáková – žiada vyriešiť havarijný stav podmytej a prepadnutej komunikácie na Západnej ul.
Stanovisko UIS: požiadavku zaraďujeme do zoznamu opráv MK pre rok 2013
Mgr. Spišák – poukázal na nevyhovujúci stav schodov nad Južankou a požaduje vyčlenenie
finančných prostriedkov na ich opravu. Stanovisko UIS: požiadavku zaraďujeme do zoznamu opráv
MK pre rok 2013
- požaduje opravu MK pri vstupnej bráne do areálu ZŠ. Stanovisko UIS: požiadavku
zaraďujeme do zoznamu opráv MK pre rok 2013
JUDr. Kováčik – tlmočil požiadavku obyvateľov z ul. M. Bela na vybudovanie 1 – 2 ks VO za KS
Aktivity na Juhu a vedľa neho po ľavej strane pri stanici TVS. Stanovisko ÚSŽPDaI: Prostriedky vo
finančnom rozpočte 2013 sú účelovo naviazané na konkrétne investičné akcie o ktorých rozhodlo
Mestské zastupiteľstvo. V týchto investičných akciách nie je zaradené nové verejné osvetlenie
v dopytovanej lokalite. Samozrejme že sa budeme snažiť prostredníctvom verejného obstarávania
znížiť predpokladané náklady na schválené akcie a z ušetrených finančných prostriedkov sa bude
dať následne uvažovať nad neplánovanými investičnými akciami. Náš útvar dá podnet na odborné
posúdenie potreby a realizovateľnosti požadovaného verejného osvetlenia na ÚIS a správcu
verejného osvetlenia v Trenčíne firmu Siemens.

K bodu 4. a 5. - nové požiadavky poslancov a diskusia
p. Babič – Dňa 30. januára cca o 10. hod. privolal majiteľ garáže na ul. Západná 11 políciu,
pretože jeho výjazd z garáže bol zavalený nahrnutým snehom z príjazdovej cesty. K situácii sa
vyjadril Ing. Mažár z firmy Marius Pedersen a vyjadril sa, že oni ako firma túto situáciu riešiť
nemôžu, nakoľko odhŕňanie im robí dodávateľská firma, pretože oni – Marius Pedersen, nemajú na
túto prácu radlice. Ak by to mali riešiť, potom potrebujú na tento úkon objednávku.
31. januára sa poškodený obrátil na Ing. Lisáčka so žiadosťou o riešenie prípadne objednávku na
odstránenie nahrnutého snehu. Ing. Lisáček objednávku odmietol, nakoľko nemá vedomosti
o dodávateľských službách firmy Marius Pedersen.
Požiadavka : kto je zodpovedný za odstraňovanie snehu a údržbu chodníkov a príjazdových ciest
v meste? Aký je v tomto zmysle zmluvný vzťah s firmou Marius Pedersen ? Výkon a cena. ÚIS
- požaduje zasielanie tlačového monitoringu mesta Trenčín všetkým poslancom KP
JUDr.Kováčik – urgoval požiadavku z 02.04.2012 p. Bičanovskej zo Šafarikovej ul, ktorá žiadala
riešiť zdevastované parkovacie plochy a posuv múru nad garážami. Požaduje prizvanie poslancov
k obhliadke tohto miesta. UIS
Ing. Gašparovič – žiada vyvesiť do vývesiek na Juhu informácie o vývoze nadrozmerného odpadu
z INFO garant VMČ Juh
- žiada prípravu kolmého parkovania na Halalovke ÚSŽPDaI
- zrealizovať vodorovné dopravné značenie parkovania na Východnej ul. ÚSŽPDaI

Na záver Ing. Gašparovič poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala Bc. Dana Kušnierová – garant VMČ Juh
V Trenčíne 04.02.2013

Ing. Peter Gašparovič
Predseda VMČ Juh

